
Livet hemma har ett soundtrack.
Vi introducerar ett helt nytt sätt att uppleva ljud i hemmet – genom att bära det. Tack vare det 
trådlösa högpresterande signaturljudet från  JBL och Quad-elementen med Bass boost, skapar 
JBL Soundgear BTA din egen personliga ljudzon och tillåter dig samtidigt vara fullt medveten 
om din omgivning. Konstruktionen runt nacken, den ergonomiska formen, intuitiva kontroller 
och en mjuk textilyta ger en ljudupplevelse som är både hands- och ears-free och inte liknar 
något du har upplevt innan. JBL Soundgear BTA använder Bluetooth för ljuduppspelning från 
kompatibla enheter och har 6 timmars uppspelningstid, en snabb laddningstid på 2 timmar 
och en eko-reducerande dubbelmikrofon för kristallklara samtal. Den medföljande trådlösa 
Bluetooth-ljudsändaren för TV möjliggör en bekväm anslutning för att bättre kunna fördjupa 
dig i en film. JBL Soundgear ger dig en spännande, genomgripande ljudupplevelse med total 
frihet och komfort, oavsett om du vill ge din VR-upplevelse en boost med uppslukande ljud, se 
på video, lägga till musik till dina dagliga aktiviteter hemma eller att ta ett konferenssamtal.

Funktioner
 JBL:s signaturljud

 Dual mic-samtal

 Handsfree och ears-free

 6 timmars batteritid

 BTA, trådlös ljudsändare

 Bekväm design

 Intuitiva kontroller

 Smidig växling mellan enheter
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Detta finns i lådan:
Soundgear
BTA20
Laddningskabel x2
Optisk kabel
3,5-mm ljudkabel
Varningskort
Garantikort
Säkerhetsblad
Snabbstartsguide

Tekniska specifikationer:
  Elementstorlek: 4 x 31 mm
  Dynamiskt frekvensomfång: 

100 Hz – 20 kHz (-6 dB)
  Känslighet: 96 dB
  Maximal SPL: 111 dB
  Mikrofonens känslighet @1 kHz dB 

v/pa: -42
  Impedans: 32 ohm
  Märkeffekt: 2 x 3 W
  Batterityp: Litiumjon-polymerbatteri 

(3,7 V, 800 mAh)
  Laddningstid: 2 timmar
  Musikspelningstid med BT på: 6 timmar
  Samtalstid med BT på: 6 timmar
  Bluetooth-sändareffekt: 0–4 dBm
  Bluetooth-sändarmodulering:

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
  Bluetooth-sändarens frekvens: 

2,402 GHz–2,48 GHz
  Bluetooth®-profi ler: HFP V1.6, HSP 

V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
  Bluetooth®-version: V4.0
  Vikt: 350 g

Funktioner och fördelar 
JBL:s signaturljud
Njut av en fyllig och uppslukande ljudupplevelse som bara JBL-ljud kan ge, också tack vare 
Quad-elementen med Bass boost.

Dual mic-samtal
Handsfree, kristallklara samtal, enkelt och bekvämt, utan eko och brus.

Handsfree och ears-free
Klipp sladdarna och strömma bekvämt allt ditt innehåll trådlöst och handsfree, medveten om din 
omgivning och utan att störa alla andra.

6 timmars batteritid
Det inbyggda batteriet som laddas med mikro-USB ger upp till 6 timmars speltid med en snabb 
uppladdning på bara 2 timmar.

BTA, trådlös ljudsändare
Bekväm Bluetooth-anslutning till TV:n så att fi lmerna blir mer fängslande. Njut av synkroniserat 
ljud tack vare AptX med kort fördröjning. Soundgear är kompatibel med de fl esta TV-apparater 
och kan kopplas in med optiska eller analoga signaler.

Bekväm design
En ergonomisk form som vilar lätt på dina axlar kombineras med mjukt material som passar alla 
storlekar för att skapa en otroligt behaglig ljudupplevelse.

Intuitiva kontroller
Enkel kontroll över musik och samtal utan att ta av Soundgear.

Smidig växling mellan enheter
Låter dig enkelt byta från en Bluetooth-enhet till en annan. Du kan enkelt växla från en video på 
din surfplatta till ett samtal på mobiltelefonen så att du aldrig missar ett samtal.

Bärbart, trådlöst ljud


